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1. Wstęp 

Od 2014 roku Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie 

wraz z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje projekt „Polska i 

Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu 

XII/XIII w.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań weryfikacyjnych grodzisk 

wczesnośredniowiecznych położonych w dorzeczu Regi. Teren ten nie był wcześniej poddany 

prospekcji archeologicznej pod tym kątem, znajduje się natomiast pomiędzy dwoma stosun-

kowo dobrze rozpoznanymi terytoriami: „plemienia Wolinian” na zachodnie oraz dorzeczem 

dolnej Parsęty na wschodnie co stwarza możliwość przeprowadzenia porównań w zakresie 

rozwoju wczesnośredniowiecznych struktur osadniczych. Jednym z grodzisk wytypowanych 

do badań jesienią 2017 r. był domniemany obiekt obronny w Niegrzebi, gm. Łobez (AZP 25-

16). 

 

2. Historia badań 

Stanowisko położone jest w lesie na wschodnim brzegu Regi około położone około 

2,9 km na północ od centrum Łobza (1 km od krochmalni) i około 115 m na zachód od toru 

kolejowego (ryc. 1). W chwili obecnej elementy obronne są słabo czytelne w terenie za wy-

jątkiem rowu (fosa?) o szerokości 10-15 m i głębokości 3-4 m, który otacza obiekt od strony 

południowej i wschodniej. Od zachodu granicę stanowi stromy, silnie podmyty brzeg Regi. 

Brak elementów delimitujących stanowisko od północy. Na osi S-N domniemane grodzisko 

ma długość około 110 m, a szerokość na osi W-E wynosi 40 m. Powierzchnia całości zbliżo-

na jest do 0,5 ha (ryc. 2-5). 

Domniemane grodzisko w Niegrzebi to obiekt bardzo enigmatyczny. Nie wiadomo 

kiedy zostało odkryte, ale jako „Alte Schwedische Schanze” widniej już na mapie F.W.C. 

Schmettau’a z 1780 r. Pierwsza wzmianka w literaturze na jego temat pochodzi z 1861 r. 

(Sprenger 1861, s. 43-44). Jedynie w dwóch późniejszych opracowaniach na temat grodzisk 

w Łobzie i okolicy odnotowano istnienie obiektu na północ od miasta, co pozwala połączyć 

go ze stanowiskiem w miejscowości Niegrzebia (por. Walter 1889, s. 7, nr 16; Rogosz 1971a, 

s. 40). Niektórzy XIX-wieczni badacze wiązali z tym stanowiskiem także znalezisko monet 

(por. Giesebrecht 1845, s. 181; Walter 1889, s. 7, nr 16). Obszar AZP na którym znajduje się 

domniemane stanowisko badany był w ramach AZP w 1985 r. – stanowiska jednak nie zare-
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jestrowano. Obiekt nie był też dotychczas przedmiotem badań wykopaliskowych, stąd całko-

wicie brak wiedzy o funkcji i chronologii. 

 

3. Wyniki badań w 2017 r. 

Prace archeologiczne wykonane zostały przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk w Szczecinie zgodnie z decyzją nr 1383/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r., znak 

Z.Arch.ŁO.5161.158.2017.MS, wydaną przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Szczecinie. Prace wierceniowe przeprowadzono w dniu 16 paździer-

nika 2017 r. 

Przed przystąpieniem do weryfikacji wykonano plan warstwicowy oraz model terenu 

w oparciu o wyniki skaningu laserowego LIDAR (ryc. 2). W związku z warunkami zastanymi 

na stanowisku oraz wynikami obserwacji profili odwiertów zdecydowano się na modyfikację 

pierwotnego planu badawczego podanego we Wniosku i zrezygnowano z wykonania wykopu 

sondażowego. Na obszarze stanowiska łącznie wykonano 27 odwiertów na dwóch prostopa-

dłych do siebie osiach biegnących wzdłuż linii SW-NE oraz W-E (ryc. 6). 

 

3.1. Odwierty 

Na stanowisku wykonano łącznie 27 odwiertów: 20 na osi SW-NE (długość osi 100 

m: odwierty 1-20) i 7 na osi W-E (długość osi 32,5 m: odwierty 21-27). Obie osie przecinały 

się pod kątem 90° w miejscu wykonania odwiertu 6. 

 

oś SW-NE 

odwiert 1 

0-17 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

17-33 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

33-60 cm – warstwa 3 - brunatno-żółty piasek gliniasty 

60-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 2 

0-16 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

16-28 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

28-70 cm – warstwa 3 - ciemnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

70-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty ze żwirem 
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W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 3 

0-20 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

20-50 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

50-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 4 

0-20 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

20-40 cm – warstwa 2 - szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 5 

0-18 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

18-52 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

52-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 6 (na przecięciu osi) 

0-24 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

24-56 cm – warstwa 2 - ciemnożółty piasek gliniasty 

56-70 cm – warstwa 3 – szary piasek gliniasty 

70-90 cm – calec – żółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 7 

0-22 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

22-43 cm – warstwa 2 – ciemnożółty piasek gliniasty 

43-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 8 
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0-38 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

38-70 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 9 

0-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

30-80 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 10 

0-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 11 

0-26 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

26-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 12 

0-40 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 13 

0-35 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

35-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 14 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 
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odwiert 15 

0-6 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

6-40 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

40-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 16 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 17 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-20 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

20-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 18 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-23 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

23-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 19 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-26 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

26-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 20 

0-8 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

8-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 
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30-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

oś W-E 

odwiert 21 

0-5 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

5-33 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

33-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 22 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-30 cm – brunatno-żółty piasek gliniasty 

30-60 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 23 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-110 cm – ciemnobrunatno-żółty piasek gliniasty 

110-140 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 24 

0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-40 cm – jasnożółto-szary piasek gliniasty 

40-96 cm – calec – kremowa glina 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 25 

0-20 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

110-140 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 26 
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0-3 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

3-50 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

50-72 cm – calec – ciemnożółty piasek gliniasty ze żwirem 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

odwiert 27 

0-4 cm – humus (ciemnoszary piasek gliniasty) 

4-40 cm – szaro-brunatny piasek gliniasty 

40-72 cm – calec – żółty piasek gliniasty 

W nawarstwieniach nie odkryto materiałów zabytkowych 

 

3.2. Wykop I 

Obserwacje profili odwiertów nie przyniosły informacji o ewentualnych umocnie-

niach, nie pozwoliły też zarejestrować warstwy kulturowej. Na powierzchni stanowisko zna-

leziono cztery fragmenty ceramiki pradziejowej. W związku z powyższym podjęto decyzję o 

rezygnacji z wykopu sondażowego. 

 

4. Ocena wartości naukowej stanowiska i wnioski konserwatorskie 

Badania sondażowo-wierceniowe przeprowadzone w 2017 roku nie wykazały by w 

sodowanych miejscach zalegały nawarstwienia kulturowe. Na powierzchni brak czytelnych 

elementów obronnych (wał, fosa). Niecodzienne ukształtowanie terenu jest raczej wynikiem 

czynników naturalnych i pozostałością po starorzeczu Regi lub jej dopływie. Północno-

wschodnia część rowu/starorzecza otaczającego stanowisko, czytelna na planie Sprengera z 

1861 r. została przypuszczalnie zasypana aby umożliwić gospodarkę leśną. Wszystko to nie 

pozwala na uznanie stanowiska za grodzisko. Niemniej jednak na powierzchni znaleziono 

cztery fragmenty ceramiki pradziejowej najpewniej z okresu halsztackiego lub lateńskiego. 

Pozwala to lokalizować w badanym miejscu nowe nieznane wcześniej stanowisko archeolo-

giczne z tego okresu. Miało ono najpewniej otwarty naturalnie obronny charakter. 
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Ryc. 1. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Lokalizacja stanowiska (opr. A. Janowski) 
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Ryc. 2. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Wizualizacja stanowiska w oparciu o wyniki 

skaningu laserowego LiDAR (opr. G. Kiarszys) 

 

 

 

 

Ryc. 3. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Stanowisko - widok od południowego-zachodu 

(fot. A. Janowski) 
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Ryc. 4. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Stanowisko – widok od wschodu (fot. A. Janow-

ski) 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Powierzchnia stanowiska od południa (fot. A. 

Janowski) 
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Ryc. 6. Niegrzebia, gm. Łobez (AZP 25-16). Lokalizacja odwiertów na planie stanowiska 

(opr. A. Janowski) 

 

 

 

7. Inwentarze 

Inwentarz zabytków masowych 

Nr inw. Wykop Js 
Ceramika 

pradziejowa 

Ceramika 

wś 
Kości Inne Data  

NIE/2017/1/M 
z po-

wierzchni 
  4       16.10.2017 

 

 

Inwentarz dokumentacji rysunkowej 

Nr inw. Wykop/odwiert Treść skala  Data Wykonawca 

NIE/2017/1/R   profile odwiertów 1:20 16.10.2017 A. Janowski 

 


